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§ 110
Kokouksen järjestäytyminen
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyvinvointilautakunnan kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä viimeistään
seitsemän päivää kokouksen jälkeen Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.
fi.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja
pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai
estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia,
tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen
alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta
esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Hyvinvointilautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi
hyvinvointilautakunnan jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Edelleen hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
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§ 111
Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan osavuosikatsaus 1-9 / 2021
ENODno-2021-159
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Ikonen
matti.ikonen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja
Lautakunta seuraa niiden toimialojen tehtävien ja talouden toteutumista, jotka
kuuluvat sen alaisuuteen. Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan tehtävien ja
talouden toteuma 1-9 / 2021 esitetään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja
Hyvinvointilautakunta merkitsee vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan tehtävien ja
talouden 1-9 2021 tarkastelun tiedoksi sekä esittää sen
edelleeen kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.
Tiedoksi
Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta
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§ 112
Lisämäärärahaesitys TA2021/ Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri
ENODno-2020-199
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Ikonen
matti.ikonen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja
Lisämäärärahaesitys Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan talousarvioon TA2021
on laadittu valtuuston hyväksymän budjetin, osavuosikatsauksen 1-9 sekä
marraskuun (16.11.2021) toteuman perusteella. Arvion perusteella henkilöstökulut
ovat noin 12 000 suunniteltua suuremmmat (sijaisten käyttö). Vakinaisen henkilöstön
sekä sijaisten käytöllä työvapaiden aikana mahdollistettiin sekä mahdollistetaan
edelleen loppuvuoden 2021 kuluessa liikuntapalvelujen käytettävyys.
Toimialan tuotot jäävät vuonna 2021 tilinpäätösennusteesta n 30 000 euroa,
koska muita tuloja ei loppuvuonna ole. Koronarajoitusten vaikutus näkyy mm.
laskettelukeskuksen (Hetta Hiihtomaa) tuottojen vähenemisenä vuonna 2021.
Henkilöstökulujen suunniteltu käyttö oli n 30 000 pienempi (1 tehtävän ollessa
täyttämättä), toisaalta sijaisen käyttö lisäsi/lisää henkilöstökuluja n. 20 000 eurolla
vuonna 2021. Henkilöstökulujen ylitystä on kompensoitu ja kompensoidaan mm.
yhden tehtävän täyttämättä jättämisellä.
Marraskuun tilanteen (16.11.2021) perusteella tiedätään, että toimintatuottojen
alijäämää sekä sijaisten käytön aiheuttamia henkilöstökuluja ei kyetä kattamaan
kokonaisuudessaan suunnitellulla tavalla. Henkilöstön työvapaiden aiheuttama
määräaikaisen henkilöstön käytön henkilöstökulut aiheuttavat noin 12 000 euron
lisäyksen henkilöstökuluihin (5-7 kk) vuonna 2021.
Lisämäärärahatarve vuoden 2021 talousarvioon on 12 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle edelleen esitettävksi
kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan
lisämäärärahaesityksen 12 000 euroa vuoden 2021 talousarvioon.
Tiedoksi
Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto
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§ 113
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022 - 2025
ENODno-2021-368
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Ikonen
matti.ikonen@enontekio.fi
Henkilöstöjohtaja
Oheismateriaali
1 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025
2 Kuvallinen, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025
3 Exelpohja, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022 - 2025
Kunnan tulee laatia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja
perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
(lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä
lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman osia voidaan liittää
osaksi kunnan kuntastrategiaa.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma oli lausuttavana Enontekiön kunnan
toimialoilla, toimielimillä, järjestöillä ja yhdistyksillä sekä Lapin sairranhoitopirin
Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon yksikössä ja Enontekiön
seurakunnalla. Lausuntojen määräaika 20.10.2021 mennessä.
Saatujen lausuntojen ja palautteiden perusteella suunnitelmaan
tehtiin tarvittaessa lisäykset ja korjaukset.

Ehdotus
Esittelijä: Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää lähettää Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Tiedoksi
Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto
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Hyvinvointilautakunta, § 97,30.09.2021
Hyvinvointilautakunta, § 114, 24.11.2021
§ 114
Hakemus määräaikaisesta osa-aikatyöstä
ENODno-2021-343
Hyvinvointilautakunta, 30.09.2021, § 97
Valmistelijat / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Luppokodin lähihoitaja on hakenut kirjallisesti määräaikaista, 50% osa-aikatyötä ajalle
18.10.2021-9.1.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta myöntää Luppokodin lähihoitajalle määräaikaisen osa-aikatyön
(50%) ajalle 18.10.2021-9.1.2022.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Hyvinvointilautakunta, 24.11.2021, § 114
Valmistelijat / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Luppokodin lähihoitaja on hakenut kirjallisesti jatkoa määräaikaiselle, 50% osa-
aikatyölle ajalle 10.1.2022-31.7.2022. Työntekijälle on aiemmin myönnetty
hyvinvointilautakunnan päätöksellä määräaikainen osa-aikatyö (50%) ajalle 18.10.2021-
9.1.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta myöntää Luppokodin lähihoitajalle määräaikaisen, 50% osa-
aikatyön jatkon ajalle 10.1.2022 - 31.7.2022.
Hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko.
palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.
Tiedoksi
Hakija, henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri
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§ 115
Hakemus määräaikaisesta osa-aikatyöstä
ENODno-2021-442
Valmistelijat / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Luppokodin sairaanhoitaja on hakenut kirjallisesti määräaikaista, 50% osa-aikatyötä
ajalle 1.1.2022-30.4.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta myöntää Luppokodin sairaanhoitajalle määräaikaisen, 50% osa-
aikatyön ajalle 1.1.2022-30.4.2022.
Hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko.
palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.
Tiedoksi
Hakija, henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri
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Kunnanhallitus, § 221,13.09.2021
Hyvinvointilautakunta, § 100,30.09.2021
Kunnanhallitus, § 287,26.10.2021
Hyvinvointilautakunta, § 116, 24.11.2021
§ 116
Vanhusneuvoston nimeäminen toimikaudelle 2021- 2025
ENODno-2021-313
Kunnanhallitus, 13.09.2021, § 221
Valmistelijat / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
Selostus
Kuntalain 28 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava
vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla
useamman kunnan yhteinen.
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen,
liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa
palvelujen kannalta.
Enontekiön kunnan vanhusneuvostossa on 8 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset
varajäsenet.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää kahdeksan (8) jäsentä vanhusneuvostoon ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää varsinaisten jäsenten joukosta yhden
puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Asian esittelijänä toimi vs hallintojohtaja kunnanjohtajan ollessa estynyt.
Kunnanhallitus valitsi vanhusneuvostoon seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
varsinainen jäsen Outi Kurkela, varajäsen Elma Vuontisjärvi, varsinainen jäsen Matti
Eira, varajäsen Paavo Hyvönen, varsinainen jäsen Satu-Marja Eira-Keskitalo, varajäsen
Asta Niemelä, jäsen Sirpa-Liisa Korva, varajäsen Paula Ahopelto, varsinainen jäsen
Ritva Yli-Ollila, varajäsen Marja Näkkälä, varsinainen jäsen Pirjo Järvistö, varajäsen
Marja-Leena Vieltojärvi, varsinainen jäsen Antti-Oula Juuso, varajäsen Rauna Laukka ja
varsinainen jäsen Tuula Kivipää, varajäsen Ritva Palo.
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Leena Palojärvi esitti puheenjohtajaksi Satu-Marja Eira Keskitaloa ja Elli-Maria Kultima
Outi Kurkelaa. Koska oli kaksi esitystä puheenjohtajaksi, niin puheenjohtaja esitti asian
ratkaisemista enemmistövaalilla siten, että enemmän ääniä saanut valitaan
puheenjohtajaksi ja vähemmän ääniä saanut varapuheenjohtajaksi.
Puheenjohtajan esitysvaalitavasta hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa vaalissa Outi Kurkela sai neljä ääntä ja Satu-Marja Eira-Keskitalo sai
kolme ääntä, joten puheenjohtaja totesi Outi Kurkelan tulleen vanhusneuvoston
puheenjohtajaksi ja Satu-Marja Eira-Keskitalon varapuheenjohtajaksi.

Hyvinvointilautakunta, 30.09.2021, § 100
Valmistelijat / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.9.2021 valinnut vanhusneuvoston
puheenjohtajaksi Outi Kurkelan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Elma
Vuontisjärven sekä varsinaiseksi jäseneksi Satu-Marja Eira-Keskitalon ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Asta Niemelän. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii
vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm. Vanhusneuvoston toimintasäännön
mukaan vanhusneuvostossa on kahdeksan vanhuseläkeikäistä jäsentä ja varajäsentä.
Vanhusneuvosto nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja Outi
Kurkela ja sihteeri Miia Ahlholm esittävät hyvinvointilautakunnalle, että
vanhusneuvostoon valitaan edellä mainittujen lisäksi seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Outi Kurkela

Elma Vuontisjärvi

Satu-Marja Eira-Keskitalo

Asta Niemelä

Jaakko Alamattila

Ulla-Maija Syväjärvi

Ritva Yli-Ollila

Matti Eira

Marja Näkkälä

Paula Ahopelto

Pirjo Järvistö

Marja-Leena Vieltojärvi

Antti-Oula Juuso

Rauna Laukka

Tuula Kivipää

Ritva Palo

Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta nimeää vanhusneuvoston kokoonpanoksi vuosille 2021-2025
seuraavat henkilöt
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen
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Elma Vuontisjärvi
Asta Niemelä

Jaakko Alamattila

Ulla-Maija Syväjärvi

Ritva Yli-Ollila

Matti Eira

Marja Näkkälä

Paula Ahopelto

Pirjo Järvistö

Marja-Leena Vieltojärvi

Antti-Oula Juuso

Rauna Laukka

Tuula Kivipää

Ritva Palo

Miia Ahlholm, sihteeri
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus, 26.10.2021, § 287
Valmistelijat / lisätiedot:
Esko Rautiainen
esko.rautiainen@enontekio.fi
vs.hallintojohtaja
Kunnanhallitus teki päätöksensä 13.9.2021 § 221 vanhusneuvoston nimeämisestä.
Päätökseen jäi informaatiokatkoksesta johtuen virhe koska vanhusneuvoston
toimintasäännön mukaan vanhusneuvostossa on kahdeksan vanhuseläkeikäistä
jäsentä ja varajäsentä. Vanhusneuvosto nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hyvinvointilautakunta on esittänyt päätöksellään 30.9.2021 § 100 vanhusneuvoston
kokoonpanon tarkistamista toimintasäännön mukaiseksi.

Varsinainen jäsen
Outi Kurkela

Henkilökohtainen varajäsen
Elma Vuontisjärvi

Satu-Marja Eira-Keskitalo

Asta Niemelä

Jaakko Alamattila

Ulla-Maija Syväjärvi

Ritva Yli-Ollila

Matti Eira

Marja Näkkälä

Paula Ahopelto

Pirjo Järvistö

Marja-Leena Vieltojärvi

Antti-Oula Juuso

Rauna Laukka

Tuula Kivipää

Ritva Palo

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii vanhustenhuollon palvelupäällikkö.
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan tekemän esityksen vanhusneuvoston
kokoonpanon tarkistamiseksi ja pyytää vanhusneuvostoa valmistelemaan esityksensä
sen toimintasäännön tarkistamisesta siltä osin kuin se koskee vanhussneuvoston
valintaa. Edelleen kunnanhallitus pyytää saattamaan vanhusneuvoston
toimintasäännön kunnan kotisivuille tiedoksi.
Päätös on hallintolain 50 §:n mukainen asiavirheen korjaus.
Päätös
Kokouksessa tehty päätösehdotus: Kunnanhallitus itseoikaisee aikaisemman
päätöksen vanhusneuvoston jäsenistä muiden jäsenten osalta paitsi valittujen
valtuutettujen. Edelleen kunnanhallitus pyytää vanhusneuvoston puheenjohtajaa ja
sihteeriä valmistelemaan esityksen muista jäsenistä hyvinvointilautakunnalle tasa-
arvolain ja toimintasäännön mukaisesti.
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
Merkittiin kokoustauko klo 16:18 - 16:26.

Hyvinvointilautakunta, 24.11.2021, § 116
Valmistelijat / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Teos kuntalaki, tausta ja tulkinnat, 5 luku. Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus
määrittelee vaikuttamistoimielinten asettamista ja toimintaa seuraavasti:
Vaikuttamistoimielinten ja varsinaisten toimielinten keskeisin ero on se, ettei
vaikuttamistoimielin voi tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä.
Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän kuulemis- ja vaikuttamiskanavia ja
välittävät ryhmän näkemykset kunnan päätöksentekoon.
Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, eikä jäsenten
kelpoisuudesta säädetä laissa. Usein toimielimiin pyydetään edustajia kunnassa
toimivista alan yhdistyksistä ja muista järjestöistä. Kunnanhallitus voi asettaa
toimielimen järjestöjen ehdotusten pohjalta. Toimielimen jäsenen ei tarvitse olla
kunnan asukas. Myöskään tasa-arvolain vaatimukset eivät suoraan tule sovellettaviksi,
vaikka kokoonpanossa on syytä pyrkiä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen.
Kuitenkaan päätöksentekoa koskevat lain säännökset tai hallintosäännön määräykset
eivät tule suoraan sovellettavaksi. Tämän vuoksi vaikuttamistoimielinten
työskentelytavat voivat olla varsinaisten toimielinten työskentelytapoja
vapaamuotoisemmat ja toimielinten itsensä päätettävissä.
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Vanhusneuvoston voimassa olevan toimintasäännön mukaan jäsenvalinnassa
huomioidaan, että kunnan eri alueet, kummatkin sukupuolet sekä kunnan kieli- ja
kulttuuriryhmät ovat edustettuina. Kunnan hallintosäännön (16 §) mukaan
vanhusneuvostoon valitaan vähintään 2 valtuutettua.
Esitetyssä kokoonpanossa on huomioituna molemmat sukupuolet sekä eri kylien
edustus seuraavasti: itäkylät 2 jäsentä (Ketomella ja Palojoensuu), kuntakeskus Hetta
2 jäsentä, käsivarren kylät 2 jäsentä (Kuttanen ja Karesuvanto), Leppäjärvi ja Näkkälä 2
jäsentä. Saamelaisedustus 2 jäsentä, molemmat sukupuolet edustettuina.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle vanhusneuvoston
kokoonpanoksi vuosille 2021-2025 seuraavat henkilöt
Varsinainen jäsen
varajäsen

Henkilökohtainen

Outi Kurkela

Elma Vuontisjärvi

Satu-Marja Eira-Keskitalo

Asta Niemelä

Jaakko Alamattila

Ulla-Maija Syväjärvi

Ritva Yli-Ollila

Matti Eira

Marja Näkkälä

Paula Ahopelto

Pirjo Järvistö

Marja-Leena Vieltojärvi

Antti-Oula Juuso

Rauna Laukka

Tuula Kivipää

Ritva Palo

Miia Ahlholm, sihteeri

Edelleen hyvinvointilautakunta päättää tarkistaa tämän pykälän kokouksessa.
Tiedoksi
Vanhusneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri, kunnanhallitus

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Kokouskutsu
19.11.2021

14 (24)

Hyvinvointilautakunta, § 70,23.06.2021
Hyvinvointilautakunta, § 79,19.08.2021
Hyvinvointilautakunta, § 117, 24.11.2021
§ 117
Luppokodin lähihoitajan oppisopimustoimen täyttäminen
ENODno-2021-9
Hyvinvointilautakunta, 23.06.2021, § 70
Valmistelijat / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Luppokodin lähihoitajan toimi on ollut haettavana useita kertoja kevään aikana.
Kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole ollut. Kunnan henkilöstöohjeen mukaan
oppisopimusta voidaan käyttää, mikäli sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei
löydy työmarkkinoilta. Toimen laittaminen avoimeksi oppisopimustoimena tarjoaa
aikuisopiskelijalle joustavan mahdollisuuden opiskella uuteen ammattiin tai viedä
päätökseen kesken jääneet opinnot.
Toimi on laitettu haettavaksi oppisopimustoimena täytettäväksi siten, että hakuaika
päättyy 7.7.2021. Aiemmin tehtävää hakeneiden hakemukset huomioidaan
Lähihoitajan oppisopimustoimeen valitun on esitettävä hyväksytty soveltuvuustesti
lähihoitajaopintojen aloittamiseksi ennen oppisopimussopimuksen allekirjoittamista
työnantajan ja oppilaitoksen välillä.
Haastatteluryhmä tuo valintaesityksen hyvinvointilautakunnan päätettäväksi
haastatteluiden jälkeen.

Ehdotus
Esittelijä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä
Merkitään hyväksyen tiedoksi. Mikäli oppisopimustoimeen soveltuvia hakijoita ei ole,
hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan
tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon
palvelupäällikön hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön
käytöllä hakuprosessin ajaksi.
Haussa huomioidaan lähihoitajan oppisopimustointa aiemmin hakeneiden
hakemukset.
Päätös
Ehdotuksen mukaan siten, että haastatteluryhmä tuo valintaesityksen
hyvinvointilautakunnan päätettäväksi haastatteluiden jälkeen hyvinvointilautakunnan
seuraavaan kokoukseen.

Hyvinvointilautakunta, 19.08.2021, § 79

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Kokouskutsu
19.11.2021
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Valmistelijat / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Luppokodin lähihoitajan oppisopimustoimi oli haettavana 7.7.2021 klo 15 saakka.
Määräaikaan mennessä tehtävää haki kolme henkilöä, jotka kaikki kutsuttiin
haastatteluun. Yksi hakijoista ei saapunut haastatteluun ja lisäksi yksi hakija perui
hakemuksensa 10.8.2021. Haastattelun ja hakemusasiakirjojen perusteella todettiin
hakijan täyttävän oppisopimuskoulutuksen edellytykset.
Lähihoitajan oppisopimustoimeen valitun on esitettävä hyväksytty soveltuvuustesti
lähihoitajaopintojen aloittamiseksi ennen oppisopimussopimuksen allekirjoittamista
työnantajan ja oppilaitoksen välillä.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta päättää valita Luppokodin lähihoitajan oppisopimustoimeen
*********.
Mikäli valittu ei ota tointa vastaan, hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon
palvelupäällikön laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen lautakunta
valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna
tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.

Hyvinvointilautakunta, 24.11.2021, § 117
Valmistelijat / lisätiedot:
Miia Ahlholm
miia.ahlholm@enontekio.fi
Vanhustenhuollon palvelupäällikkö
Luppokodin oppisopimustoimena täytettävä lähihoitajan toimi on ollut haettavana
15.10.2021 asti. Hakemuksia saatiin kolme.
Haastatteluryhmä, johon kuuluivat hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja,
hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja ja vanhustenhuollon
palvelupäällikkö, haastattelivat kaikki kolme hakijaa 9.11.2021.
Linjauksena on, että lähihoitajan oppisopimustoimeen valitun on esitettävä hyväksytty
soveltuvuustesti lähihoitajaopintojen aloittamiseksi ennen oppisopimussopimuksen
allekirjoittamista työnantajan ja oppilaitoksen välillä.
Haastatteluryhmän arvion mukaan haastatteluiden ja hakemusasiakirjojen perusteella
toimeen esitetyn oppisopimuskoulutuksen edellytykset täyttyvät ilman erillistä
soveltuvuuden osoittamista, koska toimeen yksimielisesti esitettävä opiskelee
lähihoitajan tutkintoa.
Ehdotus

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta
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Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta päättää valita Luppokodin lähihoitajan oppisopimustoimeen
*********.
Tiedoksi
Hakijat, henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta

Kokouskutsu
19.11.2021
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§ 118
Sosiaalitoimen osavuosikatsaus 1-9/2021
ENODno-2021-271
Valmistelijat / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Oheismateriaali
1 Sosiaalitoimen osavuosikatsaus 1-9_2021.pdf
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielimen tulee seurata talousarvion
toteutumista. Sosiaalitoimen toteuma 1-9/2021 esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi sosiaalitoimen talousarvion toteuman 1-9
/2021 ja esittää sen edelleen tiedoksi Enontekiön kunnanhallitukselle ja
tarkastuslautakunnalle.
Tiedoksi
Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta
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§ 119
Sosiaalitoimen ylityshakemus vuoden 2021 budjettiin
ENODno-2021-455
Valmistelijat / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Perustelut
Enontekiön sosiaalitoimen nettokuluihin on budjetoitu vuodelle 2021 yhteensä 3 113
000 euroa. Toteutuman 1-9/2021 perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan
nettokuluja on odotettavissa yhteensä 3 200 000 euroa, jolloin valtuuston varaama
määräraha tulisi ylittymään 87 000 euroa. Tilinpäätösennusteeseen voi tulla vielä
muutoksia loppuvuoden aikana.
Tilinpäätösennuste vuodelle 2021 on 87 000 euroa yli
talousarvion. Tilinpäätösennusteen ylittymisen perusteet:
Työllisyyden edistämisen kustannukset ovat kaksinkertaistuneet koronapandemian
aikana. Kyseessä ovat työttömyysajan työmarkkinatuen maksut Kelalle
pitkäaikaistyöttömien ja yrittäjien osalta. Yrittäjät ovat saaneet väliaikaisesti
työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän
heikkenemisen vuoksi. Sosiaalitoimi on budjetoinut työllisyyden edistämiseen
vuodelle 2021 yhteensä 90 000 euroa. Kela on laskuttanut Enontekiön sosiaalitoimelta
pitkäaikaistyöttömien ja yrittäjien työmarkkinatukea 179 358 euroa, ja ylitystä
budjetoituun on tähän mennessä 89 358 euroa.
Henkilöstö- ja muissa toimintakuluissa tulee jonkin verran säästöjä, mutta ne eivät
riitä kattamaan kuin pieneltä osin työllisyyden hoitoon tarvittavaa määrärahaa.
Enontekiö on saanut ESR-rahoituksen hankkeelle ”Hyvinvoiva kuntalainen –
työllisyyden edistäminen Enontekiöltä”. Hanke käynnistyi 8.11.2021. Odotettavissa on,
että jatkossa työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta hakee 87 000 euron ylitysoikeutta sosiaalitoimen 2021
budjettiin.
Tiedoksi
Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta
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19.11.2021
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§ 120
Sitoumus Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -hankkeen täydennyshakuun 2022-2023
ENODno-2021-453
Valmistelijat / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Oheismateriaali
1 Lapin Tulevaisuuden sotekeskushanke hankesuunnitelma 2022-2023
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää Lapin kuntien ja kuntayhtymien
sitoumusta Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa –hankkeen täydennyshakuun
osallistumisesta (2022-2023). Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hankkeen, ja
rahoituksen saaminen edellyttää, että 80% Lapin maakunnan väestöstä on mukana
hankkeessa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman keskeisiä tavoitteita
ovat palvelujen yhdenvertainen saatavuus, painotuksen siirtäminen ennakoivaan ja
ehkäisevään työhön, sote-palvelujen laatu, vaikuttavuus ja yhteentoimivuus sekä
kustannusten kasvun hillitseminen.
Valtionavustusta myönnetään vain yhdelle maakunnan hankekokonaisuudelle
kussakin maakunnassa. Täydennyshaun valtionavustusta saa hakea sama hakija kuin
2020-2022 haussa eli Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Hankkeen
toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Hankehakemus
täydennyshakuun on lähetetty ministeriöön 15.10.2021. Kokonaisbudjetti on
5 398 248 euroa. Valtionavustus on 100% eli omarahoitusosuutta ei tarvita. Hanke
koskee kaikkia Lapin kuntia ja molemmat sairaanhoitopiirit ovat myös mukana.
Hankkeen tavoitteena on turvata sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon palvelut yhteen sovitettuna. Hoitotakuun toteutumista
edistetään. Kehittämistoimia suunnataan suun terveydenhuollon, kuntoutuksen,
sosiaalihuollon, maksuttoman ehkäisyn sekä psykososiaalisten menetelmien
suuntaan. Ikäihmisten palveluihin kehitetään kotikuntoutusta ja ennakoivaa
kotiutuksen mallia. Lastensuojelun kehittäminen tulee osaksi sote-keskus-kehittämistä
vuonna 2023. Lisäksi kehitetään saamenkielisiä ja saamen kulttuurin mukaisia lasten,
nuorten ja perheiden palveluita sekä mielenterveys- ja päihdepalveluita.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Enontekiön hyvinvointilautakunta sitoutuu osallistumaan Tulevaisuuden sote-keskus
Lapissa –hankkeen täydennyshakuun (2022-2023).
Tiedoksi
Kunnanhallitus Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta
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§ 121
Asiakasmaksusaatavien poisto 1/2021
ENODno-2021-444
Valmistelijat / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Asiakasmaksujen poisto koskee yksittäistä asiakasta, joka on kuollut. Enontekiön
sosiaalitoimella on jäänyt maksusaatavina 6617 euron edestä ateriamaksuja ja
1671,45 euron edestä kotipalvelumaksuja. Yhteensä maksusaatavia on 8288,45 euroa.
Perunkirja vuodelta 2020 esitetty, ja se osoittaa, että kuolinpesä on varaton.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että avoimet maksusaatavat
8288,45 euroa poistetaan perinnästä ja Enontekiön kunnan kirjanpidosta. Yli 1000
euron saatavien osalta vapautuksen antamisesta päättää hallintosäännön 19 § 13.
kohdan mukaisesti kunnanhallitus.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta
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§ 122
Asiakasmaksusaatavien poisto 2/2021
ENODno-2021-445
Valmistelijat / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Asiakasmaksujen poisto koskee yksittäistä asiakasta, joka on kuollut. Enontekiön
sosiaalitoimella on jäänyt maksusaatavina 425,34 euron edestä kotipalvelumaksuja ja
412,34 euron edestä Luppokodin asiakasmaksuja. Yhteensä maksusaatavia on 837,68
euroa. Perunkirja vuodelta 2021 esitetty, ja se osoittaa, että kuolinpesä on varaton.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunta päättää, että avoimet maksusaatavat 837,68 euroa poistetaan
perinnästä ja Enontekiön kunnan kirjanpidosta. Alle 1000 euron saatavien osalta
vapautuksen antamisesta päättää lautakunta (Hallintosääntö 21 § kohta 15).
Tiedoksi
Asianosainen kuolinpesä Sosiaalitoimen toimistosihteeri

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta
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§ 123
Ilmoitusasiat
Valmistelijat / lisätiedot:
Kerttu Vesterinen
kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Johtava sosiaalityöntekijä
Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Covid-19 liikkuva näytteenottopiste
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Ormuspellontien asemapaikka
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
nimenmuutos/ Cybermed Oy, Kotitoimisto
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Sataseudun
Ampulanssipalvelu Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/
Sataseudun Ampulanssipalvelu Oy
Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Puhepiste Oy
Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/
Puhepiste Oy
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ Etäterveysasema Kätevä
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ Etäterveysasema Kätevä (korvaa aiemman päätöksen)
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen( Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö,
Turku Puutarhakatu
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Covid-19 liikkuva näytteenottopiste
Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen/ Mehiläinen Oy, Mehiläinen Lääkärikeskus Oulu Mobiiliyksikkö
Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo 6/2021, Ison-Britannian eurooppalaiset
sairaanhoitokortit
Seuraava hyvinvointilautakunnan kokous pidetään kuntakellon mukaisesti to
16.12.2021
Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa, ennen ja jälkeen niitä säilytetään
sosiaalitoimen toimistossa.
Ehdotus
Esittelijä: Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä

Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
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Enontekiön kunta
Hyvinvointilautakunta
§ 124
Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
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